
                     Estudo de Célula – Semana de 10/05/20 a 16/05/20  
 

  SÉRIE - ESPÍRITO SANTO: O PODER DE DEUS EM NÓS! 50 DIAS ATÉ PENTECOSTES 
 

 

4º ESTUDO: O FRUTO DO ESPÍRITO SANTO, QUAIS SÃO SUAS VIRTUDES? 

BASE BÍBLICA: “Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, 
mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.” (Gálatas 5.22-23 / Ler o contexto: Gl 5. 16-25) 

OBJETIVO: Levar o grupo a conhecer e buscar desenvolver o fruto do Espírito Santo em sua vida todos os dias. 

COMPARTILHAMENTO: 

1- A PALAVRA DE DEUS NOS APRESENTA NOVE VIRTUDES DO FRUTO DO ESPÍRITO QUE SÃO 
ESSENCIAIS, PARA QUE NOS TORNEMOS SEMELHANTES A JESUS: AMOR, ALEGRIA, PAZ, 

PACIÊNCIA, AMABILIDADE, BONDADE, FIDELIDADE, MANSIDÃO E DOMÍNIO PRÓPRIO. EM SEU 
ENTENDIMENTO, COMO O FRUTO DO ESPÍRITO SANTO PODE SE MANIFESTAR EM SUA VIDA? 

Para que o fruto do Espírito Santo se manifeste em nossa vida precisamos praticar os seguintes princípios: 

✓ SER UMA PESSOA AMOROSA - I CORÍNTIOS 13:13 “Assim, permanecem agora estes três: a fé, a 

esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor.” Você sabe que o fruto do Espírito está em 
você quando você se torna uma pessoa amorosa, alguém que ama com o amor de Deus. Esse amor 

é muito mais do que sentimentos, desejos, amizade, paixão e fraternidade. É importante ficar claro que 

o amor se norteia sob 3 aspectos: O amor é uma questão de escolha (Colossenses 3.14), O amor é uma 
questão de comportamento (1 João 3.18), O amor é uma questão de compromisso (Lucas 10.27). 

✓ SER UMA PESSOA PERMENTEMENTE ALEGRE - FILIPENSES 4:4 “Alegrem-se sempre no Senhor. 

Novamente direi: alegrem-se!” A alegria como fruto do Espírito é algo intenso, profundo, transcendental, 
e independente das circunstâncias, é atemporal! O Espírito Santo está pronto para produzir a alegria 
permanente e genuína em nosso coração, mas nós precisamos desejar, receber e aceitar. Regozijar-se é 
um mandamento Bíblico! 

✓ VIVER UMA VIDA PACÍFICA - MATEUS 5.9 “Bem-aventurados os pacificadores, porque serão 
chamados filhos de Deus.” Com este fruto do Espírito é possível viver uma vida de paz com Deus e com 
o nosso próximo. Temos sido representante da paz em nosso lar, trabalho, escola, etc.? 

✓ CULTIVAR A PACIÊNCIA – PROVÉRBIOS 16.32 “Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, 
mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade” A paciência é uma virtude 
possivelmente manifesta em nossas vidas através do Espírito Santo. Ao manifestarmos um ânimo longo, 
estaremos melhor preparados, tanto para lidar com as pessoas, quanto para lidar com as circunstâncias 

✓ EXPRESSAR AMABILIDADE E BONDADE - FILIPENSES 2.4 “Cada um cuide, não somente dos seus 
interesses, mas também dos interesses dos outros” Amabilidade é a bondade em potencial, e 
bondade é a amabilidade em ação. Enquanto a amabilidade diz mais respeito ao ser (cordial, terno, 
amável), a bondade se relaciona mais com o fazer (ex: atos de bondade). 

✓ SER UMA PESSOA FIEL - PROVERBIOS 20.6 “Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel, 
quem poderá achar?” A fidelidade nesse contexto está diretamente ligada a lealdade. As pessoas podem 
contar com você? Você se julga uma pessoa fidedigna, confiável, leal? No trabalho, no lar, na escola, na 
igreja, no ministério? 

✓ AGIR SEMPRE COM MANSIDÃO - MATEUS 11. 29 “Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, 

que sou manso e humilde de coração; e encontrareis descanso para as vossas almas.” Ao 
manifestarmos a mansidão traremos a evidência clara de que temos o Espírito Santo em nosso interior e 
nos tornaremos mais parecidos com Jesus. 

✓ EXERCER O DOMÍNIO PRÓPRIO - PROVÉRBIOS 25:28 “Como a cidade com seus muros 
derrubados, assim é quem não sabe dominar-se” Trata-se do controle sobre nossos próprios desejos e 
paixões. Domínio próprio como virtude do Espírito é o que nos permite conservarmos as nossas vestes 
brancas, a nossa vida limpa de pecado e mácula ou mancha, pois deixando nossa vida no controle do 
Espírito nós seremos bem sucedido em palavras, pensamentos, atitudes e ações. 

 

2- REFLETINDO HONESTAMENTE SOBRE A SUA MANEIRA DE VIVER, QUAIS VIRTUDES DO FRUTO 

DO ESPÍRITO VOCÊ JÁ IDENTIFICA EM VOCÊ E QUAIS VOCÊ AINDA PRECISA DESENVOLVER? 
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